
 

     ОБЩИНА ГУРКОВО 
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 
РЕШЕНИЕ 

№ З-230 /30.05.2019 г. 

 

 На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и като приемам 

констатациите и изводите, отразени в подписаните от членовете на комисията и 

представени ми за утвърждаване Протокол № 1 от 06.03.2019 г. и 15.03.2019 г., Протокол № 2 

от 28.03.2019 г., Протокол № 3 от 29.03.2019г., Протокол № 4 от 10.04.2019г., Протокол № 5 от 

19.04.2019г., Протокол № 6 от 24.04.2019г., Протокол № 7 от 08.05.2019г. и Протокол № 8 от 

16.05.2019г. и 29.05.2019г., назначена  с моя Заповед № З-80/06.03.2019 г. за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по реда на ЗОП, открита с мое Решение № З-29/01.02.2019 г., уникален номер на 

поръчката 00694-2019-0001 и публикувано обявление в регистъра на АОП на 01.02.2019 г., 

с предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Гурково , по две 

обособени позиции” 

№ 1: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, общ. Гурково"; 

 № 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково”; 

 

ОТСТРАНЯВАМ 

1. Участникът „ПСК Ес Би Ес” АД за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2   

на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП. 

2. Участникът „ПСК Виастрой” ЕООД за обособена позиция № 1 и обособена позиция 

№ 2 на основание чл. 57, ал. 1 от ЗОП. 

КЛАСИРАМ 

участниците в процедурата, както следва:  

за обособена позиция №1:  

На първо място класирам участника „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т. 

На второ място класирам участника „Руминекс” ЕООД с КО – 91,06 т. 

 

за обособена позиция №2: 

На първо място класирам участника „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т. 
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На второ място класирам участника „Руминекс” ЕООД с КО – 91,15 т. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация 

на улична мрежа в община Гурково , по две обособени позиции” класираните на І
-во 

място участници за съответната обособена позиция, както следва: 

за обособена позиция №1: - „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т.., 

който в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП следва да представи изискуемите за сключване на 

договор документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

за обособена позиция №2: - „Трейс Пътно Строителство” АД с КО – 100 т.., 

който в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП следва да представи изискуемите за сключване на 

договор документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност в 10-дневен 

срок от получаването му.  

 На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до 

участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му. 

 На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП на следния интернет адрес: http://www.obshtina-

gurkovo.com/rsultspr/detail-75.html са публикувани протоколите на комисията. 

  

 

 

ИВАН ИВАНОВ  …………/П.П./……….….. 

Кмет на община Гурково                                    
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